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1. Identyfikator podatkowy NIP

���������������������������������������������������

2. Numer dokumentu 3. Status

NIP-2     ZG�OSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZG�OSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJ�CEJ
OSOBOWO�CI PRAWNEJ, B�D�CEJ PODATNIKIEM LUB P�ATNIKIEM

Formularz przeznaczony dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemaj�cych osobowo�ci prawnej, b	d�cych
podatnikiem lub p
atnikiem podatków, lub p
atnikiem sk
adek na ubezpieczenia spo
eczne lub ubezpieczenia zdrowotne.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p
atników (Dz.U. z 2012 r.

poz. 1314), zwana dalej „ustaw�”.
Termin sk
adania: Zgodnie z art.6, 7 i 9 ustawy.
Miejsce sk
adania: Zg
oszenie sk
ada si	 do naczelnika urz	du skarbowego w
a�ciwego w rozumieniu art.4 ustawy.

A. CEL I MIEJSCE Z�O�ENIA ZG�OSZENIA
W poz.4 nale�y zaznaczy w
a�ciwy kwadrat: kwadrat nr 1 - gdy formularz jest sk
adany jako zg
oszenie identyfikacyjne w celu nadania NIP, kwadrat nr 2 - gdy
formularz jest sk
adany jako zg
oszenie aktualizacyjne, a kwadrat nr 3 - gdy formularz jest sk
adany jako zg
oszenie aktualizacyjne, ale w zwi�zku z przej�ciem NIP na
nast	pc	 prawnego, o czym mowa w art.12 ust.1 i 1a ustawy. Zg
oszenie aktualizacyjne (kwadraty nr 2 i nr 3) jest sk
adane w przypadku zmiany danych obj	tych
zg
oszeniem, tzn. zmiany danych sk
adaj�cego lub zmiany naczelnika urz	du skarbowego w
a�ciwego w sprawach ewidencji, lub zaistnienia nowych okoliczno�ci.
W zg
oszeniu aktualizacyjnym wystarczy wype
ni cz	� A, B.1, B.3, D i E oraz inne cz	�ci i pozycje, gdy nast�pi
a zmiana danych.
W imieniu podatkowej grupy kapita
owej zg
oszenia dokonuje wskazana w umowie spó
ka reprezentuj�ca grup	.
Zg
oszenie nale�y wype
ni w sposób kompletny. Wszystkie nazwy nale�y poda w dok
adnym brzmieniu.

4. Przeznaczenie formularza (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. zg
oszenie identyfikacyjne   � 2. zg
oszenie aktualizacyjne   � 3. zg
oszenie aktualizacyjne zwi�zane z przej�ciem NIP na nast	pc	 prawnego
5. Naczelnik urz�du skarbowego, do którego jest adresowane zg�oszenie

6. Nast	pi�a zmiana w�a
ciwo
ci naczelnika urz�du skarbowego - wype
nia tylko w przypadku zg
oszenia aktualizacyjnego (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. nie        � 2. tak
7. Poprzednio w�a
ciwy naczelnik urz�du skarbowego (wype
ni tylko w przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2)

B. DANE SK�ADAJ�CEGO
Je�eli sk
adaj�cy zg
asza zmian	 nazwy, REGON lub danych o rejestracji (cz	� B.2) – zaznaczy w
a�ciwy kwadrat (poz.9, 12, 17).

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa pe�na

9. Zmiana w poz.8

�
10. Nazwa skrócona

11. REGON   12. Zmiana w poz.11

�
B.2. DANE O REJESTRACJI W KRAJOWYM REJESTRZE S�DOWYM LUB W INNYM REJESTRZE

Dotyczy podmiotów ustawowo obowi�zanych do rejestracji. Podmioty podlegaj�ce wpisowi do KRS wskazuj� dane dotycz�ce rejestracji
w rejestrze przedsi	biorców lub rejestrze stowarzysze�, innych organizacji spo
ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zak
adów opieki zdrowotnej. Pozosta
e podmioty wskazuj� dane o obowi�zuj�cej je rejestracji w innych rejestrach.

13. Nazwa organu prowadz	cego rejestr 14. Nazwa rejestru

15. Data rejestracji lub zmiany (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

16. Numer w rejestrze 17. Zmiana w cz�
ci B.2

�
B.3. ADRES SIEDZIBY

18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat

21. Gmina 22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu

25. Miejscowo
� 26. Kod pocztowy 27. Poczta

B.4. KONTAKT
28. Telefon

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
29. Faks 30. E-mail

B.5. DATY DOTYCZ�CE PROWADZONEJ DZIA�ALNO�CI ORAZ JEJ ZAKO�CZENIA
31. Rodzaj daty (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. rozpocz	cie dzia
alno�ci � 2. zawieszenie dzia
alno�ci
� 3. wznowienie dzia
alno�ci � 4. ustanie bytu prawnego

32. Data (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

1) Niniejszy formularz mo�e by sk
adany w charakterze zg
oszenia identyfikacyjnego lub zg
oszenia aktualizacyjnego. W zg
oszeniu aktualizacyjnym
nale�y poda identyfikator podatkowy NIP sk
adaj�cego (poz.1).
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B.6. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Do zg
oszenia identyfikacyjnego nale�y do
�czy: w przypadku jednostki macierzystej (w poz.33 kwadrat nr 1) - informacje o wszystkich wyodr	bnionych jednostkach
wewn	trznych podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu (formularz NIP-2/A), a w przypadku podatkowej grupy kapita
owej (w poz.33 kwadrat nr 4) - informacje
o wszystkich spó
kach tworz�cych grup	 (formularz NIP-D). Natomiast do zg
oszenia aktualizacyjnego do
�cza si	 informacje (formularz NIP-2/A
lub NIP-D) stosownie do okoliczno�ci i zmian.

33. Forma organizacyjna (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. podmiot maj�cy wyodr	bnione
jednostki wewn	trzne podlegaj�ce
obowi�zkowi ewidencyjnemu
- jednostka macierzysta

� 2. wyodr	bniona jednostka
wewn	trzna podlegaj�ca
obowi�zkowi
ewidencyjnemu

� 3. podmiot nieb	d�cy
wyodr	bnion� jednostk�
wewn	trzn� i niemaj�cy takich
jednostek

� 4. podatkowa
grupa
kapita
owa

34. Podstawowa forma prawna (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. osoba prawna � 2. jednostka organizacyjna niemaj�ca osobowo�ci prawnej

35. Szczególna forma prawna – wed
ug §8 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru
podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i za�wiadcze�, oraz szczegó
owych warunków i trybu wspó
dzia
ania s
u�b statystyki publicznej
z innymi organami prowadz�cymi urz	dowe rejestry i systemy informacyjne  administracji publicznej - Dz.U. Nr 69, poz.763, z pó�n. zm.
(wpisa w
a�ciwy kod z poni�szego wykazu):

Kod �����������
- organy w
adzy, administracji rz�dowej (kod 01)
- organy kontroli pa�stwowej i ochrony prawa (kod 02)
- wspólnoty samorz�dowe (kod 03)
- s�dy i trybuna
y (kod 06)
- Skarb Pa�stwa (kod 09)
- spó
ki partnerskie *** (kod 15)
- spó
ki jawne *** (kod 18)
- spó
ki komandytowe *** (kod 20)
- spó
ki komandytowo-akcyjne *** (kod 21)
- spó
ki akcyjne (kod 16)
- spó
ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� (kod 17)
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych ***(kod 14)
- spó
ki cywilne *** prowadz�ce dzia
alno� w oparciu o umow	 zawart� na

podstawie Kodeksu cywilnego (kod 19)
- spó
ki europejskie (kod 22)
- spó
ki przewidziane w przepisach innych ustaw ni� Kodeks spó
ek handlowych

i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje si	 przepisy o spó
kach
(kod 23)

- przedsi	biorstwa pa�stwowe (kod 24)
- towarzystwa ubezpiecze� wzajemnych (kod 26)
- pa�stwowe jednostki organizacyjne (kod 28)
- gminne samorz�dowe jednostki organizacyjne (kod 29)
- powiatowe samorz�dowe jednostki organizacyjne (kod 30)
- wojewódzkie samorz�dowe jednostki organizacyjne (kod 31)
- instytucje gospodarki bud�etowej (kod 32)
- towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 34)
- g
ówne oddzia
y zagranicznych zak
adów reasekuracji wzajemnej (kod 35)
- spó
dzielnie (kod 40)
- spó
dzielnie europejskie (kod 42)
- uczelnie (kod 44)
- samodzielne publiczne zak
ady opieki zdrowotnej (kod 46)

- fundacje (kod 48)
- fundusze (kod 49)
- Ko�ció
 katolicki (kod 50)
- inne Ko�cio
y lub zwi�zki wyznaniowe (kod 51)
- europejskie ugrupowanie wspó
pracy terytorialnej (kod 53)
- stowarzyszenia (kod 55)
- organizacje spo
eczne oddzielnie niewymienione (kod 60)
- instytuty badawcze (kod 65)
- partie polityczne (kod 70)
- zwi�zki zawodowe (kod 72)
- organizacje pracodawców (kod 73)
- samorz�d gospodarczy i zawodowy (kod 76)
- oddzia
y przedsi	biorców zagranicznych (kod 79)
- przedstawicielstwa zagraniczne (kod 80)
- wspólnoty mieszkaniowe (kod 85)
- zwi�zki grup producentów rolnych (kod 90)
- przedszkola publiczne (kod 81)
- przedszkola niepubliczne (kod 82)
- podstawowe szko
y publiczne (kod 83)
- podstawowe szko
y niepubliczne (kod 88)
- gimnazja publiczne (kod 84)
- gimnazja niepubliczne (kod 89)
- ponadgimnazjalne szko
y publiczne (kod 86)
- ponadgimnazjalne szko
y niepubliczne (kod 91)
- artystyczne szko
y publiczne (kod 87)
- artystyczne szko
y niepubliczne (kod 92)
- publiczne placówki systemu o�wiaty (kod 93)
- niepubliczne placówki systemu o�wiaty (kod 94)
- inne publiczne jednostki organizacyjne systemu o�wiaty (kod 95)
- inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu o�wiaty (kod 96)
- publiczne zespo
y szkó
 i placówek systemu o�wiaty (kod 97)
- niepubliczne zespo
y szkó
 i placówek systemu o�wiaty (kod 98)
- bez szczególnej formy prawnej (kod 99)

*** Nale�y do
�czy informacje o wszystkich wspólnikach (formularz NIP-D), natomiast do zg
oszenia aktualizacyjnego do
�cza si	
informacje o wspólnikach (formularz NIP-D) stosownie do okoliczno�ci i zmian.

B.7. INFORMACJE UZUPE�NIAJ�CE
36. Podmiot sporz	dzaj	cy bilans (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. tak                 � 2. nie
37. Status szczególny (we w
a�ciwych kwadratach nale�y wpisa znak „+”, a w przypadku utraty statusu znak „-”):

�  1. bank lub inna instytucja finansowa

�  2. zagraniczne przedsi	biorstwo drobnej wytwórczo�ci

�  3. zak
ad pracy chronionej

�  4. spó
ka z udzia
em kapita
u zagranicznego

�  5. jednoosobowa spó
ka Skarbu Pa�stwa (samorz�du
terytorialnego)

�  6. spó
ka prawa handlowego, w której udzia
 Skarbu Pa�stwa,
przedsi	biorstw pa�stwowych, spó
dzielni i jednostek samorz�du
terytorialnego nie przekracza 50%

�  7. zak
ad aktywno�ci zawodowej
�  8. podmiot nale��cy do kategorii podatników okre�lonych w art.5

ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz	dach i izbach
skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pó�n. zm.)

�  9. organizacja po�ytku publicznego

38. Rodzaj przewa�aj	cej dzia�alno
ci (w przypadku rozpoczynaj�cych - rodzaj planowanej dzia
alno�ci) wed
ug Polskiej Klasyfikacji
Dzia
alno�ci (PKD). Przewa�aj�c� dzia
alno� ustala si	 zgodnie z §10 ust.2 rozporz�dzenia powo
anego w poz.35.

39. Kod PKD

����������� - ����������� - ������

B.8. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH
Nale�y wype
ni tylko wówczas, gdy sk
adaj�cy uzyska
 numery s
u��ce identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpiecze� spo
ecznych
w innych krajach. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych informacji nale�y sporz�dzi list	 tych informacji z zaznaczeniem powodu
zg
oszenia informacji o ka�dym numerze identyfikacyjnym.

40. Kraj 41. Numer 42. Powód zg�oszenia (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. numer aktualny � 2. numer nieaktualny
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B.9. RACHUNKI ZWI�ZANE Z PROWADZON� DZIA�ALNO�CI� GOSPODARCZ�
Kraj siedziby banku (oddzia
u) nale�y poda, gdy rachunek jest prowadzony za granic�.

B.9.1. RACHUNEK DO ZWROTU PODATKU LUB NADP�ATY
43. Kraj siedziby banku (oddzia�u) 44. Pe�na nazwa banku (oddzia�u) / SKOK

45. Posiadacz rachunku

46. Pe�ny numer rachunku

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
W przypadku gdy nast	puje zmiana rachunku do zwrotu podatku lub nadp
aty, nale�y w poz.47 poda numer rachunku poprzednio
wskazanego do zwrotów.

47. Numer rachunku poprzednio wskazanego do zwrotu

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B.9.2. RACHUNKI ZWI�ZANE Z DZIA�ALNO�CI� (z wyj�tkiem rachunku wskazanego do zwrotu podatku lub nadp
aty

w poz.43-46 cz	�ci B.9.1) W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych rachunków nale�y wype
ni formularz NIP-B.
48. Kraj siedziby banku (oddzia�u) 49. Pe�na nazwa banku (oddzia�u) / SKOK

50. Posiadacz rachunku

51. Pe�ny numer rachunku

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

52. Likwidacja rachunku

�
B.10. INFORMACJA O DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ

53. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

�1. ksi	gi rachunkowe  �2. podatkowa ksi	ga przychodów i rozchodów       �3. inne ewidencje   �4. nie jest prowadzona
54. Prowadzenie dokumentacji rachunkowej (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. w biurze rachunkowym lub przez inny podmiot  � 2. we w
asnym zakresie
B.10.1. BIURO RACHUNKOWE (lub inny podmiot prowadz�cy dokumentacj	 rachunkow� w imieniu sk
adaj�cego)

Nale�y wype
ni tylko wówczas, gdy w poz.54 jest zaznaczony kwadrat nr 1
* - dotyczy podmiotu nieb	d�cego osob� fizyczn� ** - dotyczy podmiotu b	d�cego osob� fizyczn�

55. Identyfikator podatkowy NIP

���������������������������������������������������

56. Nazwa pe�na * / Nazwisko i imi� **

B.10.2. ADRES MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ
57. Kraj 58. Województwo 59. Powiat

60. Gmina 61. Ulica 62. Nr domu 63. Nr lokalu

64. Miejscowo
� 65. Kod pocztowy 66. Poczta

B.11. ADRESY MIEJSC PROWADZENIA DZIA�ALNO�CI
W zg
oszeniu identyfikacyjnym nale�y poda adresy wszystkich miejsc prowadzenia dzia
alno�ci (równie� hurtowni, magazynów, sk
adów),
a w zg
oszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczno�ci i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów nale�y wype
ni
formularz NIP-C lub sporz�dzi list	 adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zg
oszenia ka�dego adresu. W przypadku adresu nietypowego (np.
sklep w przej�ciu podziemnym, dzia
alno� na terenie ca
ego kraju) dane adresowe nale�y poda z mo�liw� dok
adno�ci�.

1 67. Powód zg�oszenia adresu (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. prowadzenie dzia
alno�ci pod tym adresem � 2. zako�czenie dzia
alno�ci pod tym adresem
68. Kraj 69. Województwo 70. Powiat

71. Gmina 72. Ulica 73. Nr domu 74. Nr lokalu

75. Miejscowo
� 76. Kod pocztowy 77. Poczta

78. Okre
lenie opisowe adresu nietypowego

2 79. Powód zg�oszenia adresu (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. prowadzenie dzia
alno�ci pod tym adresem � 2. zako�czenie dzia
alno�ci pod tym adresem
80. Kraj 81. Województwo 82. Powiat

83. Gmina 84. Ulica 85. Nr domu 86. Nr lokalu

87. Miejscowo
� 88. Kod pocztowy 89. Poczta

90. Okre
lenie opisowe adresu nietypowego
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C. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ I ADRES JEJ SIEDZIBY
Wype
niaj� tylko wyodr	bnione jednostki wewn	trzne (zaznaczony w poz.33 kwadrat nr 2).

91. Nazwa pe�na

92. Identyfikator podatkowy NIP

���������������������������������������������������

93. Nazwa skrócona

94. Kraj 95. Województwo 96. Powiat

97. Gmina 98. Ulica 99. Nr domu 100. Nr lokalu

101. Miejscowo
� 102. Kod pocztowy 103. Poczta

D. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
W poz.104 – 108 nale�y poda liczb	 do
�czonych formularzy. W poz.109 nale�y zaznaczy do
�czone dokumenty albo ich uwierzytelnione lub
po�wiadczone urz	dowo kopie (art.5 ust.4a i art.9 ust.6 pkt 1 ustawy).

104. NIP-2/A

�����������

105. NIP-D

�����������

106. Lista, o której mowa w cz�
ci B.8.

������

107. NIP-B

�����������

108. NIP-C lub lista, o której mowa w cz�
ci B.11

�����������
109. Do�	czone dokumenty (zaznaczy w
a�ciwy kwadrat):

� 1. pe
nomocnictwo                      �  2. postanowienie s�du o ustanowieniu kuratora

E. DANE I PODPISY OSÓB REPREZENTUJ�CYCH SK�ADAJ�CEGO (spo�ród uprawnionych do
reprezentowania sk
adaj�cego). W poz.114, 118, 122 i 126 nale�y wskaza funkcj	 osoby uprawnionej do reprezentowania sk
adaj�cego,
wynikaj�c� ze sposobu reprezentacji, np. dyrektor, cz
onek zarz�du, wspólnik, prokurent, pe
nomocnik, kurator s�dowy, syndyk.

110. Piecz�� sk�adaj	cego 111. Data wype�nienia formularza (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

112. Imi� 113. Nazwisko 114. Podpis i piecz	tka osoby reprezentuj	cej sk�adaj	cego

1 115. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li)

��������������������������������������������������������
116. Imi� 117. Nazwisko 118. Podpis i piecz	tka osoby reprezentuj	cej sk�adaj	cego

2 119. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li)
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120. Imi� 121. Nazwisko 122. Podpis i piecz	tka osoby reprezentuj	cej sk�adaj	cego

3 123. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li)
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124. Imi� 125. Nazwisko 126. Podpis i piecz	tka osoby reprezentuj	cej sk�adaj	cego

4 127. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li)

��������������������������������������������������������

F. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
128. Uwagi urz�du skarbowego

129. Identyfikator przyjmuj	cego formularz 130. Podpis przyjmuj	cego formularz

131. Data rejestracji w systemie (dzie� - miesi�c - rok)
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Identyfikator rejestruj	cego formularz
w systemie

133. Podpis rejestruj	cego formularz w systemie

Pouczenie
Za wykroczenie skarbowe dotycz	ce obowi	zków identyfikacyjnych, o których mowa w art. 81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi kara grzywny.


